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serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. 
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 Untuk keluarga besarku. 

 Untuk bapak dan ibu dosen sebagai guru-guruku. 
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ABSTRAK 

Hukum waris merupakan bagian dari hukum yang erat dalam sistem 

kekeluargaan. Bahkan banyak sekali kasus kriminal yang muncul bermula dari 

kasus dalam hal warisan, sehingga penjelasan mengenai waris sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Salah satu kasus kriminal yang banyak terjadi adalah kasus 

pembunuhan akibat pembagian harta warisan. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini akan menjelaskan dampak dari perbuatan pembunuhan tersebut dalam 

kewarisan. Berdasarkan dari permasalahan itulah penulis mengangkat skripsi 

dengan judul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Dalam 

Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Penelitian ini diharapkan akan menjadi 

indikator penting bagi masyarakat dalam hal melihat perbuatan pembunuhan 

yang mengakibatkan terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan. 

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif; pendekatan perundang-

undangan (statute-approach), pendekatan komparatif (comparative approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang 

digunakan penulis adalah penelitian kualitatif (penelitian kepustakaan) atau 

Library Research. 

Dari penelitian yang dilakukan didapatlah sebuah hasil yakni bahwa 

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak terhalangnya 

seseorang untuk mendapatkan warisan. Para fuqaha sepakat bahwa membunuh 

merupakan penghalang untuk mewarisi karena akan mempercepat warisan 

sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam hukum 

kewarisan perdata, orang yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan 

disebut orang yang tidak pantas atau patut untuk menjadi ahli waris sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 838 KUH Perdata. 

Kata Kunci : Pembunuhan, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan       

Perdata 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab- Latin 

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 

0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf  Nama  Penulisan  

  „  Alif  ا

  Ba  B  ب

  Ta  T ت

 Ṡa  Ṡ  ث

  Jim  J  ج

 Ḥa  Ḥ  ح

  Kha  Kh  خ

  Dal  D  د

 Ẑal  Ẑ  ذ

  Ra  R ر

  Zai  Z ز

  Sin  S س

  Syin  Sy ش

 Ṣad  Ṣ  ص

 Ḍad  Ḍ  ض

 Ṭa ṭ  ط
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 Ẓa  Ẓ  ظ

  ‟  Ain„  ع

 Gain  G  غ

  Fa  F  ف

  Qaf  Q  ق

  Kaf  K  ك

  Lam  L ل

  Mim  M م

  Nun  N ن

  Waw  W  و

  Ha  H  ھ

  „  Hamzah  ء

  Ya  Y  ي

 Ta (Marbutoh)  T ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas 

vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab: 

Fathah   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 Kasroh   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  Dhommah   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

Contoh : 
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 Katabah = كتب

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذكر

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara 

harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

 

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

 

Contoh : 

 kaifa : كيف

 alā‘ : على

 haula : حول

 amana : أمن

 ai atau ay : أي

C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf atau benda. 

Harakat dan Huruf Tanda Baca   Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ءأ

 Kasroh dan ya ī i dan garis di atas اي

 Dhommah dan waw ū u dan garis di atas أو
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Contoh : 

 qāla subhānaka :   قال سبحنك

 shāma ramadlāna :  صام رمضان

 ramā :  رمي

 fīha manāfi’u :          فيها منافع

ماميكرونيكتبون   : yaktubūna mā yamkurūna 

 iz qāla yūsufu liabīhi : اذ قال يوسف ألبيه

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha,kasroh, dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam.  

Contoh : 

 Raudlatul athfāl روضة األطفال

 Al-Madīnah al-munawwarah املدينة املنورة
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut. 

 Nazzala  =   نزل Robbanā  =  ربنا

F. Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

 

 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب

 Asy-syamsu Asy-syamsu الشمس

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u البديع

 Al-qomaru Al-qomaru القمر
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Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-) 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal 

kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu   =     أمرت                                 Ta’khuzūna   = أتخذون

Fa’tībihā  =   فأتيب هبا  Asy-syuhadā’u   = الشهداء

     

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola 

sebagai berikut : 

 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innallah lahuwa khair al-rāziqīn وإن اّللٰه هلو خري الر ازقني

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فأوفوا الكيل وامليزان
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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat 

serta salam selalu dilimpahkan kepada suri tauladan dan junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga 

akhir zaman. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu syarat guna mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Raden Fatah Palembang. Sebagai bagian dari perwujudan itulah, maka penulis 

menyusun skripsi dengan judul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima 

Warisan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata” 

 Proses penyusunan skripsi ini sangat tidak terlepas dari dorongan 

motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang mana dengan bantuan tersebut 

penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis 

mengucapkan  terimakasih kepada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikirannya dalam membagikan ilmu kepada penulis sehingga 

melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada berbagai pihak antara lain : 

1. Kepada keluarga besarku, ayahanda Mislan dan Ibunda Murpati yang 

tercinta dan tersayang yang telah memberikan dorongan motivasi 

untuk menyelesaikan perkuliahan. 

2. Ibu Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden 

Fatah Palembang. 

3. Bapak Dr.H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Raden Fatah Pelembang. 

4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. selaku 

Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab  
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6. Bapak Drs. M. Zuhdi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 

Yusidah Fitriyati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan maupun isi 

skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah 

Palembang yang telah mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang 

bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kepada penulis selama di 

bangku perkuliahan. 

8. Seluruh sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan 

motivasi dalam pembuatan skripsi ini. 

Tidak ada suatu hal yang lebih indah, melainkan ucapan terimakasih dan 

do‟a semoga yang telah diberikan tersebut menjadi limpahan pahala dari Allah 

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara 

Indonesia khususnya dalam bidang Syari‟ah dan Hukum. 

 

 Palembang, 5 Januari 2021 
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